
Uchwała Nr IV/37/2019
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz uchwały nr 
140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 
programu ”Posiłek w szkole i w domu„ na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) oraz po 
konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 
Nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1 

Podwyższa się kwoty kryteriów dochodowych, określonych w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) do wysokości 
150% tych kryteriów, uprawniające do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 
w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023, 
przyjętego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz. 1007).

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XLV/597/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 
w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r., poz. 2270).

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 01 stycznia 2019 r.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Tadeusz Kaczmarek

Id: E8ECEB8F-535A-4F04-9E99-7D68A8CCB511. Podpisany Strona 1




